
Tugas I Fisika Dasar 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Sangga Buana Bandung  

Petunjuk:  

a. Selesaikan soal-soal berikut dengan baik. Soal no. 5 akan dibahas dalam kelas 

b. tugas dikumpul pada pertemuan selanjutnya, Rabu, 1 November 2017 

Soal-soal : 

1. Satuan gaya dalam sistem internasional SI adalah kilogram-meter per sekon kuadrat yang disebut 

dengan newton (N). Carilah dimensi dan satuan G (konstanta gravitasi universal) yang terdapat dalam 

rumus gravitasi universal Newton berikut: 

 

 1 2

2

m m
F G

r
   

2. Hukum III Kepler menyatakan hubungan antara periode sebuah planet dengan jari-jari orbitnya (r), 

konstanta gravitasi universal (G), dan massa matahari (Ms). Bagaimanakah seharusnya rumusan 

periode tersebut agar menghasilkan dimensi yang benar untuk periode? 

3. Diketahui vektor-vektor perpindahan A dan B terletak pada bidang x-y. Komponen-komponen vektor 

tersebut adalah: Ax = 3,0 cm, Ay = 2,0 cm, Bx = -1,0 cm, dan By = 3,0 cm.  

a. Gambarkan vektor-vektor tersebut dalam bidang cartesian (bidang x-y) 

b. Hitunglah nilai resultan A dan B, dan gambarkan resultan tersebut dalam gambar bagian (a) 

4. Sebuah elevator bergerak dari lantai 1 ke lantai 9 selama 20 sekon, kemudian dari lantai 9 turun ke 

lantai 5 selama 12 sekon, dan dari lantai 5 naik ke lantai 12 dalam waktu 18 sekon. Jarak antara dua 

lantai gedung adalah 4 m. Selama selang waktu 50 sekon tersebut, berapakah kecepatan rata-rata dan 

kelajuan rata-rata elevator?  

5. Dalam dunia binatang, binatang yang tercepat adalah cheetah, yang dapat berlari dengan kelajuan di 

atas 101 km/jam. Urutan kedua tercepat adalah antelop, yang dapat berlari dengan kecepatan di atas 

88 km/jam.  

a. Misalkan seekor cheetah akan memangsa seekor antelop yang berada di depan cheetah sejauh 50 

m, berapa lama waktu yang dibutuhkan cheetah untuk dapat menangkap antelop? 

b. Berapa jauh cheetah berlari untuk dapat menangkap antelop? 

c. Cheetah dapat mempertahankan kecepatan lari tertingginya hanya selama 20 sekon (untuk 

selanjutnya dia harus berhenti), sedangkan antelop dapat berlari terus menerus dengan kecepatan 

tertingginya selama selang waktu yang sangat lama. Berapakah jarak maksimum mula-mula antara 

cheetah dengan antelop sehingga cheetah akan membiarkan antelop berlari tanpa mengejarnya 

lagi? 

  


